Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF mødelokale 1

Den 1. november 2017 kl. 16:30

Deltagere:

Lars Friis, Mette Ryberg Pedersen, Robert Kristiansen, Henrik Toft, Bjarne Lomholt,
Kenneth Dreyer, Pernille Toft

Afbud:

Benny Olesen, Mikkel Hjorth

Dagsorden:
1.

Meddelelser fra formanden
Vi tager til Brabrand og ser deres hal fredag inden repræsentantskabsmødet.
KUF bliver nedlagt som forening 23. marts 2018. Vi har derfor trukket vores betingede
opsigelse tilbage.
Lars deltager i mødet i forbindelse med etablering af nyt selskab til servicering af forbund, der
afholdes 15. november i år.
Vi er blevet bedt om at udpege en kontaktperson til Danmarks Idrætsforbunds Museum.
Vi spørger Brian Fuglsang om han kunne være interesseret.
Vi har fået strategiaftalerne på plads med DIF efter små justeringer.
Kenneth justerer aftale og budgettal og sender den reviderede aftale til bestyrelsen.
Lars refererede fra møde mellem Petanqueforbundet, Minigolf forbundet og Dart Unionen og
Kolding Kommune. Kenneth arbejder videre med mulighederne for samarbejde, sammen med
de to øvrige forbund.

2.

3.

Budget/Regnskab
Ingen bemærkninger
Repræsentantskabsmøde
• Poster til bestyrelse og udvalg - Der er kandidater til alle poster.
• Årets frivillige – Blev valgt
• Fortjenst-/Æresnåle - Bestyrelsen har udpeget en person til at modtage DPF’s Fortjenstnål.
• Club 100 nåle - Anders Erlandsen er kommet i Klub 300. Jan Kristensen og Morten Junge er
kommet i Club 100.
• Vin til dirigent og afgående udvalgsmedlemmer - Mette køber vin
• Kørsel - Blev aftalt
Der er lige nu kun 9 klubber tilmeldt. Vi håber at nå de 18 klubber, der skal være
repræsenteret for at mødet er beslutningsdygtigt.
4. Procedure for godkendelse af referater
Fremover bliver proceduren at referater fra forretningsudvalgsmøde og bestyrelse oplæses
ved mødes afslutning, godkendes og herefter er klar til udsendelse.

Bestyrelsens forretningsorden tilrettes herefter og godkendes på næstkommende
bestyrelsesmøde.
5.

Klubmappen/Turneringsmappen
Emnet tages op på et kommende møde.

6.

Medlemsmøderne den 23. og den 25. oktober – evaluering.
Der var en del, der deltog uden at have tilmeldt sig.
Møderne forløb godt. Strategiaftalerne med DIF blev positivt modtaget af klubberne.
Pernille og Kenneth kigger sammen på at udarbejde PowerPoint templates, så oplæggene
bliver mere ensartede fremover.

7.

Henvendelser fra spillere
Klage 1.
På baggrund af vejledning fra DIF’s juridiske afdeling har Bestyrelsen besluttet at tage klagen
til efterretning.
Bestyrelsen mener, at klagen indeholder usandheder og bagvaskelse men har, ligeledes på
baggrund af anbefaling fra Difs jurister, besluttet at klagen ikke forfølges med disciplinærsag
eller injuriepåstand i denne omgang.
Klageren informeres om ovenstående.
Klage 2.
Klagen er af privat karakter og er DPF’s bestyrelse og udvalg uvedkommende.
Klageren informeres om ovenstående.

8.

Planlægning af bestyrelsesmøde den 22/11 2017
Mødet blev planlagt

9.

Evt.
Der er indkøbt Sweatshirt til deltagerne ved VM i Kina.
Eliteudvalget planlægge en ”Scout træning” til landsholdstrupperne, så spillere der gene vil i
en af trupperne får mulighed for at vise, hvad de kan.
Det kommer til at koste et gebyr at deltage. Landstræneren og en udenlandsk VM spiller,
forhåbentligt en verdensmester, vil være tilstede.
Planen er at afvikle træningen den sidste weekend i januar.

